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PESQUISA 
 

   Caro (a) estudante, economizar água é uma das principais atitudes a serem reforçadas 
quanto ao consumo, que pode parecer simples, mas com certeza fará a diferença para o 
nosso planeta. 

 

Observe o texto abaixo e responda: 
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Pesquisa conscientização do uso da água 
 

1- A atividade será realizada através de perguntas que terão como respostas sim ou não.  
As perguntas podem ser feitas oralmente, mas as respostas devem ser anotadas.  
 
Responda as questões e depois faça a pesquisa com outras pessoas da sua casa.  

 
A- Na casa em que você vive com sua família, nos cômodos em que as luzes ficam acesas 

por mais de 4 horas, as lâmpadas são econômicas (fluorescentes)?    (     ) sim (     ) não 

 



B- Quando você toma banho, você demora mais do que 10 minutos? (     ) sim (     ) não 
 

C- Você deixa a torneira aberta ao escovar os dentes?    (     ) sim (     ) não 
 
 

D- Na casa ou prédio em que você vive com sua família, a calçada é limpa com vassoura 
ao invés de água?     (     ) sim (     ) não 
 

E- Você e sua família dão preferência às frutas e verduras da estação?   (     ) sim (     ) não 
 

F- Você e sua família consomem produtos orgânicos?  (     ) sim (     ) não 
 

G- Você e sua família fazem a separação dos materiais recicláveis?  (     ) sim (     ) não 
 

H- Quando fazem compras, você e sua família dão preferência a materiais com 
embalagens recicláveis?   (     ) sim (     ) não 
 
 

I- Quando você não está usando aparelhos eletrônicos você os desliga? (     ) sim (     ) 
não 
 

J- Você costuma utilizar o verso das folhas de papéis já utilizadas?  (     ) sim (     ) não 
 

Resultado das perguntas: Quem respondeu “sim” para cinco ou menos perguntas não é 

um consumidor consciente. É preciso que busque mais informações sobre como suas 

atitudes podem impactar o meio ambiente e é necessário que comece uma mudança já! 

Quem respondeu “sim” para mais de cinco perguntas, mas não mais que sete perguntas, 

pode ser considerado consumidor consciente, mas que podem fazer muito mais pelo meio 

ambiente. Quem respondeu “sim” para as dez perguntas propostas deve ser parabenizado, 

pois pode ser considerado consumidor cidadão totalmente consciente dos impactos sociais 

e ambientais que seus hábitos de consumo causam. 

 
2- Agora pense sobre outro assunto, como: alimentos saudáveis e não saudáveis, músicas 

preferidas, melhores filmes, etc... Elabore algumas perguntas e faça uma pesquisa com 

os membros de sua família.  

 
Despedida: Querido (a) estudante, vamos continuar revisando nossos conhecimentos! 

Nossos estudos não podem parar! Nosso cérebro fica cada vez mais poderoso quando 

lemos, desvendamos mistérios matemáticos e aprendemos coisas novas para o nosso 

conhecimento e conviver melhor também com as outras pessoas!!! Goste muito de você do 

jeito que você é ... e das outras pessoas também do jeito que elas são!!! Não fique para trás 

e também não deixe ninguém!!!!! 

                                                     
 

Um forte abraço!! 
 
 
 

 


